
 

 

Nieuwsbrief VADA-roeien april 2019 
Agenda 
• 29 april 2019: Algemene Leden Vergadering VADA 
• Mei 2019: beginnerscursussen 
• Mei, juni 2019: instructie basis skiff-vaardigheden 
• 12 mei 2019: Videovaren 
• 19 mei 2019: RIJN-IJSSEL marathon 
• 26 mei 2019: Skiffstart in “t gat van Opheusden” 
• 30 mei 2019: Dauwroeien 
• 28 juni tot 1 juli 2019: Skiffkamp 
• 22 september 2019: VADA Roeien Onderlinge 
 
In deze nieuwsbrief 
• Bericht van het roeibestuur 
• Aankondiging Dauwroeien 
• Wensen botenplan 2020-2023 
 
Bericht van het roeibestuur 
Het roeiseizoen is weer volop begonnen en dit jaar met 2 nieuwe vlotten. Tijdens de afgelopen 
algemene roeivergadering hebben we deze officieel in gebruik genomen. Veel roeiactiviteiten zijn 
weer gestart, zoals de beginnerscursus, een skiffcursus, videovaren, aangepast roeien en dergelijke.  
Ook hebben Vada roeiers dit voorjaar al een paar medailles gewonnen en mooie prestaties geleverd 
tijdens 5 wedstrijden. Tijdens de Twentse roeiwedstrijden wonnen vader en dochter van Valkenburg 
de eerste prijs in de mix dubbel 2 en Sjoerd Hachmer en Machiel Spui een derde prijs. Beide laatste 
heren veroverden ook de eerste plaats tijdens de Oude IJssel race en de derde plek in een 
Vada/Rijnland combinatie 4 tijdens de Head of the Amstel. Meer Vada roeiers zijn enthousiast 
geworden om aan wedstrijden mee te doen in allerlei verschillende nummers.  
 
Dit seizoen wordt een belangrijke beslissingen genomen met betrekking tot de toekomstige locatie 
van Vada WSV: In het kader van de versterking van de Grebbedijk buigen een aantal organisaties, 
waaronder de gemeente en Rijkswaterstaat zich over de toekomstige indeling van de haven van 
Wageningen. Vada WSV trekt samen met 6 andere watersport organisaties op om veilig recreëren op 
het water te bevorderen. Op 6 mei gaat de gemeenteraad van Wageningen in discussie met B&W 
over hun plan van aanpak inzake de haven inrichting. Vanaf de publieke tribune kan iedereen deze 
vergadering bijwonen vanaf 19u30.  
 
Naast de toekomstige locatie van Vada WSV kwamen tijdens de algemene roeivergadering ook de 
volgende meer praktische zaken voor de roeiafdeling aan bod.  
• Een binnenvaart schipper heeft tijdens een telefoongesprek zijn zorg uitgesproken over bijna 

aanvaringen met roeiboten. De veiligheidscommissie vraagt jullie aandacht hiervoor: Houdt goed 



stuurboord wal en steek niet vlak (binnen 300 – 500 meter) voor een vrachtboot over; als je 
vanuit de roeiboot de stuurhut niet meer kunt zien, dan kan de schipper je ook niet zien.  

• De nieuwe afvaar- en aankomst routes zijn tijdens de vergadering officieel vastgelegd. 
Belangrijkste punt is dat iedere boot zoveel mogelijk stuurboord wal houdt en ook eerst richting 
Rijn roeit als er geroeid wordt op het kanaal.  

• Er hangt een boten adoptie plan in de loods, dat aangeeft wie welke boot onder zijn hoede neemt 
voor een extra onderhoudsbeurt per kwartaal. 

• Uit een korte enquête over wensen en ideeën over de onderlinge wedstrijden (22 september) 
komen 3 opties naar voren; 1) programma houden zoals die nu is; 2) een meerkamp programma 
met roeien, in de 8, ergometeren en speeddaten, en 3) een echte wedstrijd competitie. Het 
bestuur zoekt nog naar éen of 2 ploegen die de Onderlinge willen organiseren. Opgeven kan bij 
Dieuwke Klaver (roeien@wsv-vada.nl) 

Aanstaande maandag 29 april is de Algemene Leden Vergadering van Vada. De afdeling roeien heeft 
16 kiespersonen benoemd die de afdeling roeien zullen vertegenwoordigen als er tot stemming wordt 
overgegaan. Een ieder is welkom om tijdens deze vergadering zijn mening te ventileren. 
 
Met vriendelijke groeten 
Roeibestuur 
 
Hemelvaartsdag, 30 mei as.: Dauwroeien! Roei je mee? 
Al zo'n 12 jaar gaat de eFFe-3 groep op Hemelvaartsdag in de ochtend roeien ipv in de middag. We 
verzamelen om 7.00 uur, bij de roeiloods om de boten te water te laten, daarna 1,5 tot 2 uur te roeien 
op de Rijn. Er wordt in wherry's en in C-boten geroeid. Bij terugkomst worden de boten weer netjes 
terug gebracht  in de loods.Als afsluiting verzorgen we een brunch in de kantine. De kosten voor de 
brunch zijn 3€ pp.  
Opgave kan in de loods op de inteken lijst of per email aan Betsie van Loenen 
(bvanloenen07@gmail.com) 
 
Wensen Botenplan 2020-2023 
Frans van Duikeren werkt op dit moment aan een nieuw botenplan voor de jaren 2020 - 2023. Eerste 
stap is het inventariseren van alle wensen ten aanzien van onze vloot. Over de randvoorwaarden en 
over de wijze waarop je je wensen kenbaar kunt maken lees je in dit pdf-je: 
https://vadaroeien.nl/resources/File/oproep_botenplan_april_2019.pdf 
  
Kopij aanleveren volgende nieuwsbrief / foto van de week 
Heb je iets voor de nieuwsbrief of een Foto van de Week? Stuur dit dan naar communicatie@vada-
roeien.nl. Vertel bij de Foto van de Week waar en wanneer deze genomen is, wat er te zien is en 
eventueel waarom je juist deze foto hebt genomen! Voor de Foto van de Week geldt geen deadline. 
 
De eerstvolgende sluitingsdatum voor de Nieuwsbrief is vrijdag 24 mei 2019. 

 


